Obec Hontianske Tesáre v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 22 - 29 zákona č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vydáva pre rok 2010
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
DAŇ ZA PSA
č.2 /2010
o podmienkach určovania a vyberania dane za psa na území obce Hontianske Tesáre a jej
častiach - Dvorníky, Šipice, Báčovce
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
Predmet dane

a)
b)
c)
d)

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je
pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
pes umiestnený v útulku zvierat,
pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby,
pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím- podľa rozhodnutia OZ na
základe písomnej žiadosti
§2
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§3
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§4
Sadzba dane
Sadzba dane za psa je stanovená nasledovne
1. V rodinnom dome:
za jedného psa

5 ,- €

150,63 S

§5
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom daňovník nadobudol psa, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
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§6
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie
alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla
daňová povinnosť.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do
31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi
správcovi dane najneskôr do 31 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa § 5, správca
dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.
§7
Správa dane
Miestne príslušnou obcou je obec Hontianske Tesáre a jej časti Dvorníky, Šipice, Báčovce, na
ktorého území je pes chovaný.
§8
Chov a držanie psov
1. Chovateľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa pes nemohol dostať na verejné
priestranstvo, alebo na cudzí pozemok.
2. Vodenie psov je zakázané:
-detské ihriská, cintoríny
-na všetky miesta označené upozornením na zákaz vodenia psov
§9
Povinnosti chovateľa psa
V záujme zachovania hygieny, čistoty a ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého
občianskeho spolužitia je chovateľ psa povinný:
-držať psa v čistote
-ak berie psa na verejné priestranstvo, opatriť psa náhubkom a vodiť psa na vodítku
-odstrániť psom spôsobenú nečistotu na verejnom priestranstve
-dostaviť sa so psom ku povinnému očkovaniu proti besnote
-včas zaplatiť Obecnému úradu v Hontianskych Tesároch miestnu daň za psa
-pri úhyne psa zachádzať s uhynutým psom podľa pokynov veterinárneho lekára
§10
Zodpovednosť za chov psa
1. Chovateľ psa je zodpovedný za škodu spôsobenú psom a je povinný nahradiť
je podľa všeobecne platných právnych predpisov.
To isté sa vzťahuje aj na prípad poranenia iného občana.
2. Zneškodnenie psov vykonáva firma na to určená. Náklady spojené so zneškodnením
psa znáša chovateľ.
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3. Pri pohryznutí človeka psom je majiteľ povinný do 24 hodín dať psa vyšetriť
veterinárnym lekárom.
4. Každý pes musí byť označený poznávacím štítkom, ktorý obdrží majiteľ od obce pri
platení dane za psa.
Za porušenie tohto VZN, bude obec postupovať v zmysle zákona a pokuty vymáhať
súdom.
Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2010

Dušan Strieborný
starosta obce
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